


100 DE KLEINE REPUBLIEK. 

sneeuw hullend. Kramer zelf liep meê in zijn kompan-
jie die stilletjes het geval besprak onder slim turende 
voorhoofden. Van voren keken ze naar hem om, 
van achteren bekeken ze zijn rug, en hij was ongewoon 
in hun oogen, met een belangrijkheid in zijn jas en 
broekspijpen. Een kleine, al-oude jongen, kwaad
sappig vetjes onder zijn viezig krulhaar, die liep met 
dien heelen-witte met als melk-haar, had juist den 
prefekt door het lage dubbele deurtje het groote voor
portaal zien ingaan, naar den direkteur. En met zijn 
kompanjie bleef hij wachten tot aan den gangenhoek 
bij de kerk, tot Kramer en de zijnen voorbij kwamen. 
Toen schoven zij dadelijk tusschen den stoet, juist 
achter Kramer, en bleven daar zonder veel te zeggen 
een tijdje loopen. Toen, besloten hebbend, pakte hij 
Kramer aan den rechter elleboog, en, om zijn gewich
tige oogen heen naar op-zij wenkend met het hoofd, 
nam hij hem appart, met hem staan blijvend aan de 
muur. De voorbijgangers bekeken hevig hun spreken. 
Maar Kramer, toen hij gehoord had van den prefekt, 
lachte met een schreeuw, sloeg den nieuwsaanbrenger 
op zijn schouder, en brutaalde: malle bliksem, wat 
kan mijn dat schelen ! 

Toen bielebangde de klok en de klas ging aan. 
Als het vreeselijk erg slecht nat weêr was zoo als 

dien middag, was 't vrije studie in de studiezalen, 
knikkeren in hoeken van de gangen, bieljarten in de 
bieljartzaal, dammen, schaken en figuurzagen in de 
speelzaal en in de kleine eetzaal. Willem z'n vier 
vrinden en hij, gingen aan den hoek van een der lange 
smalle tafels zitten. Kop-en-Kont had een prachtige 
figuurzaag, hij bewaarde de verschillende gestande 
zaagstangetjes, die er bij hoorden, in een mooi doosje. 
Bloemen had ook een zaag. De patronen, bruine 
figuren op wit papier, waren op rose-bruin teeder-
week hout geplakt en de zagen doorkliefden het hout 
angs de bruine lijnen. Willem vond 't eerst kinder-
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achtig, in zachte woorden aan Saaiwijn, die niet zaagde, 
z'n oor, want hij vond dat 't veel had van zijn speel
goed van vroeger, daar hij nu al lang te groot voor was, 
maar naderhand vond hij het toch aardig voor de 
anderen, maar vervelend voor zich zelf. Jules en Bloe
men zaagden, het houtvlakje afstekend van de tafel, 
hun linker hand er vlak over uit om het roerloos te 
houden, zagend, met de rechter hand om het zaag-
handvatsel, onder de tafel, stilletjes netjes, ernstig 
en voorzichtig zagend, op-en-neer het weeke hout 
doorklievend, met een bezig neêrgetuur het zaagje 
langs de patronen-lijnen volgend, sprakeloos. Saai
wijn, die al meer van de wereld had gezien, zeide, 
dat zij daar nu net zaten als in een koffiehuis, behalve 
de borreltjes. Borreltjes waren verboden, je mocht 
niet eens, volstrekt niet, konjak of zoo op je kamertje 
hebben. Saaiwijn had zijn opvouwbaar dambord voor 
den dag gehaald en hij praatte met de armen kruise
lings er over heen, naast het dichte doosje. Willem 
was zenuwachtig, in een afwachting. Hij kón niet 
goed dammen, hij dórst ook niet te dammen. Want 
hij zag al bij andere dammers, dat vreemde jongens, 
op hun ellebogen, naar het dammen kwamen kijken, 
en dat kon hij volstrekt niet velen. Als, thuis, Ina 
maar keek, als-i met Anton zat te dammen, deed hij 
al zetten, die niet gingen en zag hij niets meer. E n 
daar kwam 't nu ook, zoo als hij gedacht had, Saal-
wijnzeidewoordentegenWillemsgezicht met zijnlauwen 
etensadem: willen wij nou 'es 'n partijtje dammen ?.. 

Willem, bij Saalwijns gezichtkeering naar hem en 
het eerste woord, wist 't en verstond de rest geen-eens. 

— Nee, zei hij achter den rug van zijn rechter hand, 
die hij tegen zijn mond hield, ik kan 'et niet. 

— Ja wel, zei Saaiwijn, je kan 'et wél, je heb 'et 
laatst op de promenaad nog gezeid, dat je 't thuis 
ook wel deê. 

— 't Is niet waar, zei Willem. 


